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รหัสโปรแกรม : 10354 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยา่งกุง้-หงสาฯ-พระธาตอิุนทรแ์ขวน-พกุาม-มณัฑะเลย-์อินเล 

นมสัการ 6 มหาบูชาสถานที่ส  าคญัของชาวพม่า 

เจดียช์เวดากอง-พระธาตอุินทรแ์ขวน-พระธาตมุุเตา-เจดียช์เวสกิอง-พระมหามยัมุนี-พระบวัเข็ม 

พิเศษ!!! นัง่รถมา้ชมเมืองพกุาม พกัหรูระดบั 4 ดาว 

เต็มอ่ิมกบัเมนูพิเศษ ++ เป็ดปักก่ิง+สลดักุง้มงักร+กุง้เผาหงสาฯ+กุง้เผามณัฑะเลย ์

ชมโชวห์ุ่นกระบอกพรอ้มล้ิมรสอาหารพื้ นเมือง 

ข้ึนเคร่ืองสุวรรณภมิู บริการอาหารบนเคร่ือง 

 

 

แจกฟรีทุกที่นัง่!!! เส้ือยดืทวัรพ์ม่าดีดี + ผา้เช็ดพระพกัตร ์+ หนงัสือสวด

มนต ์
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ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 
ดอนเมือง-ยา่งกุง้-หงสาวดี-วดัไจค๊ะวาย-พระธาตุมุเตา-พระนอนชเวตาเลียว- 

พระธาตุอินทรแ์ขวน 
-/L-D 

วนัท่ี 2 
พระธาตุอินทรแ์ขวน-หงสาวดี-พระราชวงับุเรงนอง-เจดียไ์จปุ่๊น-ยา่งกุง้- 

พระมหาเจดียช์เวดากอง 
B/L/D 

วนัท่ี 3 
ยา่งกุง้-พุกาม-เจดียช์เวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนูหะ-วดักุบยางกี-เจดียติ์โลมินโล- เจดีย์

สพัพญัญ ู– วิหารธรรมยนัจี – จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดียพุ์กาม 
B/L/D 

วนัท่ี 4 
พุกาม-มณัฑะเลย-์สะพานไมอ้เูป่ง-พระราชวงัมณัฑะเลย-์วดักุโสดอร-์ 

วิหารชเวนันดอร-์มณัฑะเลยฮิ์ลล ์
B/L/D 

วนัท่ี 5 
มณัฑะเลย-์พระมหามยัมุนี-อินเล-ทะเลสาบอินเล-วดัพองตองอ ู(พระบวัเข็ม)-หมูบ่า้นทอผา้

อินปอขอม-วดัแมวกระโดด 
B/L/D 

วนัท่ี 6 อินเล-ยา่งกุง้-เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต B/L/- 

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K  

สายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES (UB) ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกเร่ือง

สมัภาระและเอกสารการเดินทาง  

วนัที่หน่ึง       ดอนเมือง-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค๊ะวาย-พระธาตมุุเตา-พระนอนชเวตาเลียว- 

                   พระธาตุอินทรแ์ขวน 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่ UB020   

สายการบนิ MYANMAR NATIONAL AIRLINES (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

10.50 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีต

เป็นเมืองหลวงท่ี  น าท่านร่วมท าบุญตกับาตรถวายขา้วสารแด่พระสงฆ ์ณ วัดไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคญั

มีพระสงฆ์ จ าพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวดัน้ียัง เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและ

สามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน าสมุด 

ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่านใดไม่

สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั) จากน้ันน า

ท่านนมสัการ พระธาตุมุเตา หรือ เจดียช์เวมอดอว์ 

พระเจดีย์องค์น้ีถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น 

เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิส าคัญสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมัสการ 

ยอดเจดียห์ักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณ จุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธ์ิ 

และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิต

ใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็น

ศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูง

กว่า พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี 

พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตก

กระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศักด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสา

ล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ น

ครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือให้

พุทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  

http://bit.ly/2NMk5YE
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เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา  

จากน้ันน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธ

ลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึง

เป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระ

นอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือก

หา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้ง

ทางและยังสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า 

ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก  

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรัฐมอญ 

ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรซ่ึ์งในอดีตขณะท่ีสมเด็จ

พระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหารพมา่ไล่ตามหลงัมาซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมาเป็น

ทพัหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนต้นคาบชุดยาวเกา้คืบยิง

ถูกสุรกรรมาแมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นเช่นน้ันจึงขวญัเสียและถอยทพักลบั

กรุงหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 

ชัว่โมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เพ่ือท าการเปล่ียนเป็น

รถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจ า

เสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทร์

แขวนได้) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที 

เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพ่ือ

เขา้สู่ท่ีพกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั น า

ชม เจดีย์ไจที้โย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ 

กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บน

กอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระ

เกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร่ือยไป 

ตามคติการบชูาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของ

ปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ี

ครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่าน

สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน  (พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรบั

สุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององค์เจดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝาก

สุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

**หมายเหต*ุ* (กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 1 คืน เพ่ือน าติดตวัข้ึนไปบนพระ

ธาตอุินทรแ์ขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า 

เริ่มตน้ที่ 1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

** อิสระใหท้่านไดท้  าบุญตกับาตรตามอธัยาศยั  ส  าหรบัอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมี

รา้นคา้จ  าหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300-500 จา๊ต** 

น าท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้

ขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ 

น า ท่ าน เ ดินทางกลับสู่  เ มือ งหงสาวดี  น า ท่ านชม 

พระราชวั งบุ เ ร งนอง  สถาน ท่ี ซ่ึ งมี ความส าคัญ ต่อ

ประวติัศาสตร์ของไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็นพระราชวงัของ

พระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้กท าลาย

ดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กบัตองอูในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ใน

ปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหกัพังท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้ันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ี

ประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระ

นางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยา

ใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลอง

พระราชวงัและต าหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหมโ่ดยอา้งอิงจากพงศาวดาร  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา  

น าท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดีย์ท่ีมี

พระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุกว่า 500 

ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพ่ีน้องท่ีอุทิศ

ตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และ

ไดส้าบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคน

สุดทอ้ง กลบัพบรกักบัชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศ

ฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลาย

ลงมา และมีการบูรณะขึ้ นมาใหม่จึงท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีลกัษณะ แตกต่างจากองคอ่ื์นๆ จากน้ัน

น าท่านเดินทางกลบัสู่ยา่งกุง้ 

น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมือง

ย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหา

เจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2 ,000 

ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉตัรประดบัประดา

วนัที่สอง         พระธาตอุินทรแ์ขวน-หงสาวด-ีพระราชวงับุเรงนอง-เจดียไ์จปุ่๊น-ยา่งกุง้- 

                    พระมหาเจดียช์เวดากอง 
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ดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เว

ดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ น

ทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคา

ทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้ง

หลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัให้

ประชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญ

และชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดา

กองเป็นนิตย์ จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอันเป็น

หนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดิน

ประทักษัณรอบองค์เจดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุด

ท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระ

มหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ป

เทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล 

นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็

ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
 

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้พกัทีโ่รงแรม BEST WESTERN GREENHILL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว   

 
 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

……… น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (บินภายในประเทศ) เที่ยวบินที่ ………. 

………. น. ถึง สนามบินเมืองพุกาม อาณาจกัรพุกามไดช่ื้อว่าเป็นทุ่งทะเลเจดีย ์(เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย)์ 

เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัพุทธศตวรรษท่ี 16 เป็นเมืองท่ีติด

อันดับเมืองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางด้านประวัติศาสตร์ท่ี

สวยงามมากแห่งหน่ึงของประเทศพม่า โดยเฉพาะความ

ยิ่งใหญ่ของเจดีย์จ านวนมากกว่า 5,000 องค์ จนไดร้ับ

สมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดียส่ี์พันองค์ ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีบ่ง

บอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าไดเ้ป็น

อย่างดีคนทัว่ไปจึงขนานนามเมืองพุกามน้ีว่าเป็นอู่อาริย

วนัที่สาม       ยา่งกุง้-พุกาม-เจดียช์เวสกิอง-วดัมนูหะ-วดัอนนัดา-วดักุบยางกี-เจดียต์โิลมินโล- 

                   เจดียส์พัพญัญู-วิหารธรรมยนัจี-นัง่รถมา้ชมเมืองพุกาม-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดียพ์ุกาม 
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ธรรมของประเทศ น าท่านชม เจดียช์เวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพม่า) สรา้งเป็นทรงสถูป แบบ

ดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณเ์ป็นสีทองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้ นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้ นครองราชย ์เพ่ือใช้

บรรจุพระบรมสารีริกาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทั้งท่ีประชุมสวด

มนต์ และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดมนูหา 

ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สรา้งเมื่อปี 1059 โดยพระเจา้กษัตริยม์อญท่ีถูกจบัตวัมาเป็น

เชลยศกัด์ิอยูท่ี่พุกามพรอ้มมเหสี และพลเมืองมอญอีกว่า 30,000 คน ท่ีถูกกวาดตอ้น มาเมื่อครั้งท่ีพระ

เจา้อโนรธาตีเมืองสะเทิมไดใ้น ปี พ.ศ. 1600 และยึดพระไตรปิฎก 30 ชุดมาไวท่ี้พุกาม การท่ีพระเจา้

มนูหะทรงสรา้งวิหารแห่งน้ีขึ้ นก็เพ่ือเป็นการถ่ายทอด และระบายใหไ้ดร้บัรูถึ้งความอึดอดัใจ และความไม่

สบายใจท่ีพระองคม์ีต่อการตอ้งตกเป็นเชลยเช่นน้ี ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ 3 องค ์ซ่ึง

องคป์ระธานน้ันมีขนาดมโหฬารบริเวณพระอุระของพระพุทธรูปมีขนาดโตพองจนรูสึ้กไดถึ้งความอึดอดัท่ี

ทับถมในจิตใจของพระองค์ หากเดินเข ้าไปตามช่องว่างระหว่างวิหารกับพระพุทธรูป จะพบกับ

พระพุทธรูปปางไสยาสน์อีก 2 องค ์ซ่ึงก็ขนาดใหญ่โตจนท าใหว้ิหารคบัแคบลงไปถนัดตาเช่นกนั น าชม 

วัดอานนัดา ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของก าแพงเมือง เป็น

วดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 เป็น

มหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีขึ้ นช่ือได้รับการยกย่องว่าเป็น 

“เพชรน ้าเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นท่ีรูจ้ัก

เหนือวิหารทั้งหลาย มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรสั มีมุขเด็จ

ยื่นออกไปทั้ง 4 ดา้น  ซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบ

ของสถาปัตยกรรมพมา่ในยุคตน้ของพุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึง

ของวิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้ี แสงสว่าง

อยา่งน่าอศัจรรย ์

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านแวะชมและชอ้ปป้ิง ส่ิงของขึ้ นช่ือของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรบักนัว่ามี

ช่ือเสียงท่ีสุดในพม่า เช่น ถว้ยน ้า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิงท่ีก าลงั

เป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุ้บ แลว้กบัไปคืน

รูปไดด้ังเดิม น าท่านชม วัดกุบยางกี สรา้งโดยพระโอรสของ

พระเจา้จนัสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงาม

ท่ีสุดในพุกาม ท่ียังคงเหลืออยู่ จากน้ันชม เจดีย์ติโลมินโล 

สรา้งขึ้ นเมื่อปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นันต่าว-มยา 

เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกับนางหา้มผูห้น่ึง

และไดเ้ส่ียงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร 

ยาว 43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่

ทั้ง 4 ทิศทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดย

พระติโลมินโลเมื่อปี พ.ศ.1761 ซ่ึงไดร้บัการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก น า

ท่านนมสัการ วิหารสัพพญัญู ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมืองพุกาม จากน้ันชม วิหารธรรมยนัจี วิหารท่ี

วดัน้ีไดช่ื้อวา่ใชค้วามหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถนัในการสรา้งมากท่ีสุดในพม่าก็ว่าได ้สรา้งโดยพระ

เจา้นะระตู่ และพระองคก็์เช่ือว่าเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สรา้งขึ้ นเพ่ือลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตก

วา่ผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดงั

ต านานท่ีโหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา น าท่าน นั่งรถมา้ ชมเมืองทะเลเจดียท่ี์สวยงาม และหมู่บา้นเก่าแก่
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ของเมืองพุกามท่ียงัคงวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย จากน้ันน าท่านสู่ จุดชมวิวเมืองพุกาม ใหท่้านไดถ่้ายภาพทุ่ง

ทะเลเจดียแ์ห่งเมืองพุกามท่ีกวา้งใหญ่สวยงาม 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)  
  พรอ้มชมโชวหุ่์นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงแห่งพุกาม  

 น าทา่นสู่ที่พกั ณ โรงแรม SHWE YEE PWINT HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 
 
 
 
 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

...........น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองมณัฑะเลย ์โดยสายการบิน (ภายในประเทศ) เที่ยวบินที่……………… 

...........น.     ถึง สนามบินมัณฑะเลย ์เมืองมณัฑะเลย ์อดีตราชธานีของพม่า ซ่ึงเป็นเพียงหน่ึงในไม่ก่ีเมืองท่ียงัคงใช ้

ช่ือเดิมเร่ือยมาไม่มีการเปล่ียนแปลง ตั้งอยู่บนท่ีราบอนัแหง้แลง้และเขตท านาปลูกขา้วตามแนวล าน ้าเอ

ยาวดีตอนบน มีประชากรมากกว่า 1 ลา้นคน อากาศรอ้น (ยกเวน้ ช่วงฤดูหนาว ธันวา –กุมภา) 

ปัจจุบันมัณฑะเลย์ ได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีมีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีท่ี สุดในพม่า จากน้ันน าท่านสู่ 

ทะเลสาบตา่วตะหมั่น ระดบัน ้าในทะเลสาบจะมีน ้าขึ้ นเยอะหรือน้อยขึ้ นอยู่กบัฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว น ้า

จะแหง้กลายเป็นแผ่นดินอนัอุดมสมบรูณ ์เหมาะส าหรบัท าการเพาะปลกู ในช่วงน้ัน ชาวบา้นจึง มีการท า

การเพาะปลูก หลายชนิด เช่น ขา้วโพด ขา้ว 

แมแ้ต่ดอกทานตะวันก็ดูสวยงามในฤดูหนาว 

เหนือท้องน ้ ามีสะพานไม ้ทอดขา้มทะเลสาบ 

1.2 กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไมอู้เป่ง สะพาน

ไมส้กัท่ียาวท่ีสุดในโลก  สรา้งขึ้ นหลงัจากท่ียา้ย

ราชธานีมาอยู่ท่ีอมรปุระ เป็นสะพานไมส้ักท่ี

น ามาจากเมืององัวะ โดยเสนาบดีของพระเจา้โบ่ต่อพญา ช่ือวา่ เสาอ ู จึงเรียกช่ือสะพานไมน้ี้ ตามช่ือ คือ 

อู่เป่ง เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง 1,208 ตน้ ซ่ึงมีอายุกว่า 200 ปี จากน้ันน าท่านต่อไปยงัตัวเมือง

มณัฑะเลย ์ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! กุง้เผา 

  จากน้ันชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวงัหลวงของพระ

เจา้มิงดง สรา้งขึ้ นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ 

โดยสมมุติใหเ้ป็นศูนยก์ลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผัง

เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีก าแพงลอ้มรอ้บทั้งส่ีทิศ แต่ละทิศมี

ประตูทางเข ้า 3 ประตู รวมทั้งส้ิน 12 ประตู ท่ีประตู ท า

สญัลกัษณ์จกัรราศีประดับเอาไว ้ ใจกลางพระราชวงัเป็นหอ้ง

พระมหาปราสาท (หอ้งสีหาสนบลัลงัก)์ เป็น ปยตัตั้ด (ยอด

วนัที่สี ่      พุกาม-มณัฑะเลย-์สะพานไมอู้เป่ง-พระราชวงัมณัฑะเลย-์วดักุโสดอร-์วิหารชเวนนัดอร-์ 

                มณัฑะเลยฮิ์ลล ์                   
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ปราสาท) หุม้ดว้ยแผ่นทองซอ้นกนั เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เช่ือกนัว่า ความเป็นไปในจกัรวาลจะลอดผ่าน 

ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบลัลงัก ์ช่วยใหก้ษัตริยต์ดัสินพระทยัในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

แต่ปัจจุบนัทางการพมา่ไดจ้ าลองขึ้ นใหมอี่กครั้งบนฐานเดิมในโลก  

จากน้ันน าชม วดักุโทดอร ์ใจกลางวดัเป็นเจดียม์หาล่อกะมาระเส่ง(มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร ซ่ึงจ าลอง

แบบมาจากพระมหาเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวดัท่ีพระเจา้มินดงสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งการ

สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี5 และ ถือเป็นครั้งแรกท่ีมีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็นภาษาบาลี 

ทั้งหมด จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ์ และตอ้งใชพ้ระสงคถึ์ง 2,400 รูปในการคดัลอก และใช้

เวลานานถึง หกเดือน กวา่จะแลว้เสร็จ พระไตยปิฏกท่ีช าระข้ึนในครั้งน้ี เรียกไดว้า่เป็น “พระไตรปิฎกเล่มใหญ่

ท่ีสุดในโลก” น าชม วิหารชเวนันดอร ์ชมอาคารไมส้กัทองสลกั

เสลาด้วยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารน้ีเคยเป็นพระต าหนักท่ี

ประทับของพระเจา้มินดง เพียงหลังเดียวท่ีเหลือรอดมาได้ เม่ือ

ส้ินพระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทีปอ (กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของพม่า) 

ใหย้า้ยมาไวย้งัท่ีตั้งปัจจุบัน ได้ร้ือมาถวายวัดภายในอาคารยัง

ตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเล่าเร่ืองมหาชาดก 10 ชาติ ท่ียงัคงความ

สมบูรณ์มากท่ีสุด จากน้ันน าท่านชมทัศนียภาพของเมือง

หลวงเก่าของพม่าท่ี ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ สักการะส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีอยู่บนภูเขามณัฑะเลยร์อบวิหารมีระเบียงส าหรบัชมทัศนียภาพเมืองมณัฑะเลย ์พรอ้มทั้ง

เก็บภาพความประทบัใจ 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่พกัที่ ณ VICTORIA PALACE หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 
 

03.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ลอ้บบ้ีของโรงแรม เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ วดัมหามยัมุนี 

04.00 น. น าท่านนมสัการและร่วมพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิใน พิธีกรรมลา้งหนา้พระพกัตร ์พระมหา

มัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของชาวพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค า

ขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริยท่ี์ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” 

ถือเป็นส่ิงบชูาสูงสุดของชาวพมา่ หลงัจากเสร็จพิธีน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินมณัฑะเลยเ์พ่ือเดินทางสู่ เมืองเฮโฮ 

........... น.     ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮ โดยสายการบิน (ภายในประเทศ) เที่ยวบินที่ ………. 

วนัที่หา้       มณัฑะเลย-์พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี-อินเล-ทะเลสาบอินเล-วดัพองตองอู 

                (พระบวัเข็ม)-หมู่บา้นทอผา้อินปอขอม-วดัแมวกระโดด 
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........... น.     เดินทางถึง สนามบินเฮโฮ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงเก่ารฐัฉาน โดยรถปรบัอากาศ ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1ชัว่โมงคร่ึง ระหวา่งทางแวะชม วัดชเวยนัเป เป็นวดัเก่าแก่ของชาวไทยใหญ่ ซ่ึงภาษา

พมา่แปลวา่สมปรารถนามีอายุเก่าแก่กวา่รอ้ยปี  

จากน้ันน าท่านสู่ ท่าเรือ เพ่ือลงเรือชมความงามของ ทะเลสาบอินเล (INLE LAKE) ชมวิถีชีวิตของชาว

อินตา (ลกูแห่งทะเลสาบอินเล) ท่ีอาศยัอยู่รอบๆ ทะเลสาบ 

ทะเลสาบอินเล มีพ้ืนท่ี 158 ตร.กม. อยู่สูงกว่า

ระดับน ้ าทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้

ประมาณ 32 กม.กวา้ง 5 กม. เกิดจากล าธารหลายสายท่ี

ไหลมาจากเทือกเขาท่ีทอดขนานไปทั้งทางทิศตะวนัตกและ

ตะวนัออก มีน ้าไหลจากทะเลสาบ ไปลงแม่น ้าสาละวิน รอบ

ทะเลสาบมีชุมชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 200 แห่ง ท่านจะ

ไดผ่้านชมตลาดเชา้ของชาวอินตา, หมูบ่า้นชาวประมง, หมู่บา้นผลิตเคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง, โรงงานตีมีด 

แบบโบราณโดยวิธีเผาไฟถ่าย และท่านจะไดส้มัผัสกบัวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใชเ้ทา้พายเรือขา

เดียว (เรือท่ีใชเ้ดินทางเป็นเรือยนต(์เรือหางยาว)นั่งไดป้ระมาณ 4-5 ท่าน และมีชูชีพใหบ้รกิาร) 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พรอ้มสมัผสักบัวิวทิวทศันร์ิมทะเลสาบอินเล  

จากน้ันน าท่าน นมสัการ พระบวัเข็ม ณ วัดพองตองอู พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิท่ีแกะจากไมจ้นัทน์ เดิมมี

ข น า ด เ พี ย ง  5  ซ . ม . แ ต่ ด้ ว ย ศ รั ท ธ า เ ล่ื อ ม ใ ส ข อ ง

พุทธศาสนิกชนไดม้า ปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 

เท่า สรา้งในศตวรรษท่ี 12 อดีตพระพุทธรูป 5 องคน้ี์(พระ

บวัเข็ม)ชาวบา้นจะอญัเชิญขึ้ นเรือแห่ไปตาม หมู่บา้นต่างๆ 

รอบๆ ทะเลสาบ(จะจดัขึ้ นหลงัออกพรรษา 15 วนั) ถือเป็น

พระพุทธรูปท่ีศักด์ิสิทธ์ิคู่ทะเลสาบอินเล มีต านานเล่ากนัว่า 

แต่เดิมน้ันชาวบา้นไดอ้ันเชิญพระพุทธรูปออกมาแห่ทั้ง 5 

องค ์แต่ในปี 1965 เกิดพายุใหญ่ท าใหเ้รือพลิกคว า่จนจมลง

กน้ทะเลสาปไป ชาวบา้นจึงช่วยกนังมหาพระพุทธรูปขึ้ นมาแต่กอ้พบเพียง 4 องคเ์ท่าน้ัน แต่เมื่อน า

พระพุทธรูปทั้ง 4 องคก์ลบัมายงัวดัและพบว่าพระพุทธรูปองคท่ี์หา้ซ่ึงงมหาไม่เจอน้ัน ตั้งรออยู่ในสภาพ

ท่ียังมีเศษวัชพืชติดอยู่เต็มองค์เป็นท่ีน่าอัศจรรย์นับตั้งแต่วันน้ันเป็นต้นมา จึงไม่มีการอัญเชิญ

พระพุทธรูปองคน้ี์ออกไปแห่ท่ีไหนอีกเลยส่วนต าแหน่งท่ีเรือพลิกคว า่ปัจจุบนัไดส้รา้งเสาปักเอาไวเ้ป็น

เคร่ืองหมาย หวัเสาท าเป็นรูปหงษ์ไวอ้ยู่ ซ่ึงพระบวัเข็มน้ันนับเป็นอีกหน่ึงมหาบูชาสถานท่ีชาวพม่านับ

ถือและศรทัธา จากน้ันน าท่านชม หมู่บา้นทอผา้อินปอ

ขอม ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีน าเสน้ใยบัวมาทอเป็นเส้ือผ้า, 

ผา้พนัคอ ฯลฯ น าท่านชม วัดงะ๊เพจวง หรือท่ีรูจ้กักนั

ในนาม วัดแมวกระโดด เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายุ 200 

กวา่ปี ภายในศาลามีพระพุทธรูปเก่าแก่สวยงามและหอ

พระ(แท่นพระ)ท่ีสวยสดงดงามท่ีสุดของพม่าอยู่ท่ีศาลา

น้ีหลายสิบองค์ และท่ีส าคญัคือพระพุทธรูป มีพุทธ

ลกัษณะสง่างาม ทรงชุดแบบกษัตริย ์ อนัเป็นลกัษณะของพระพุทธรูปตามความเช่ือของคนในรฐัฉาน 

เรียกพุทธลกัษณะอย่างน้ีว่า Jumpudirit Style ซ่ึงมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ มีมงกุฎ และสายคาดเอวท่ี
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อลังการดา้นหน้าของพระพุทธรูป อันมีเร่ืองเล่าว่าพระพุทธเจา้ไดแ้สดงใหก้ษัตริย์ ตระหนักว่า

เคร่ืองนุ่งห่มท่ีอลงัการเป็นเพียงส่ิงลวงตาเท่าน้ัน ในอดีตวดัแห่งน้ีเคยมีการจดัแสดงการละเล่นของแมว

มาเป็นเวลายาวนาน สืบเน่ืองจากเจา้อาวาสรกัแมวและฝึกสอนจนแมวสามารถแสดงกระโดดลอดบ่วง

ไดจ้นนักท่องเท่ียวตั้งช่ือใหว้่า วดัแมวกระโดด หรือ วดัแมวลอดบ่วง ปัจจุบนัไม่มีแมวท่ีมีความสามารถ

แบบน้ันและหลงัจากท่ีเจา้อาวาสไดม้รณะภาพลง แมวท่ีกระโดดเป็นก็แก่ตายจนหมด 

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เขา้สู่พกัที่ ณ SKY LAKE INLE RESORT หรือเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

...........น.     น าท่านเดินทางสู่ ยา่งกุง้ โดยสายการบิน (ภายในประเทศ) เที่ยวบินที่ ………. 

...........น.     ถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองยา่งกุง้ อดีตเมืองหลวงของประเทศพมา่  

น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป 

ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของ

ฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุ

และพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 

700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์

อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ ท่ีประดับด้วย

กระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระ

เจดีย ์น าท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี 

ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเช่ือของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัว่าเป็น 

"นัต" น้ัน มกัจะเป็นคนท่ีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ 

และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกว่า ตายโหง ท าใหว้ิญญาณยงัมี

ความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบ้ืองหลงั 

ท าใหไ้ม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรักษา

บา้นเมอืง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์ าคญั 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสม

ตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน 

กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอา

ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามา

เก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ี

ท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

วนัที่หก       อินเล-ยา่งกุง้-เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต-ดอนเมือง 
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ค าบูชาเทพทนัใจ เอหิ สกักะ มหานทัโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทงัพะลงั เอตสัสะมิงรตัตะนัง 

พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 
 

น าท่านขา้มฝ่ังถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่  

“อะมาดอว์เมี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของ

พญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล 

ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่า

เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้ง

เขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ 

บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง 

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาว

พม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็น

ลกัษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมี

หลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า

ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผ้าส าเร็จรูป แป้ง

ทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจาก

จะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

18.00 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UB017 สายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES  

19.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

 

 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ  

ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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วนัเดินทางและอตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

21-26 มี.ค. 62 31,900 บาท 31,400 บาท 8,900 บาท 
 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทาง โปรสอบถาม** 

*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย
คนขบัรถ/ผูช่้วยคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป *** 

 
 
 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดย สายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES  

 ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 4 ขา ยา่งกุง้-พุกาม-มณัฑเลย-์เฮโฮ(อินเล)-ยา่งกุง้ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการ หรือเทียบเท่า จ านวน 5 คืน 

 ค่าภาษีสนามบิน 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กิน 20 กิโลกรมั 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ (ในกรณีท่ีท่านปฏเิสธการเขา้ชมไม่ว่ากรณีใดก็ตามไม่สามารถขอเงินคืนได)้ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่

กวา่ 6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม ์

/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหาร

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
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เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

 

 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าทิปส าหรบัไกดท์อ้งถิ่น,หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 1,500 บาท/ลกูทวัร ์1 ท่าน/ทริป  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพมา่ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

 ค่าใชจ้่ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, ไฟไหม,้การประทว้ง,การจราจล,

การน้ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกนอกประเทศทั้งไทย-พม่าและเข้าประเทศทั้งไทย-พม่าจาก

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและพม่าซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุม

ของบริษทั 

 

 
 

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หลังจากท่ีไดท้ าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจ าแลว้

เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 30 วนัก่อนการเดินทาง  

 

 
 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่น

เอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลา

ในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กับการ

พิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์

และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

กรณีการยกเลิกการเดินทาง 

หมายเหต ุ
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 เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไมร่บัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผู ้

เดินทาง 10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี 

ไกดท์อ้งถิ่น ที่พูดภาษาไทยได ้คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่

ประเทศพม่าเป็นอยา่งดี แตถ่า้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 


